
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TTr-UBND               Đăk Tô, ngày          tháng     năm 2022   

TỜ TRÌNH 

Về phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách  

nhà nước năm 2022 huyện Đăk Tô (đợt 2) 

     
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIV, Kỳ họp chuyên đề. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các 

văn bản pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Quyết định 1169/QĐ-UBND, ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa 

phương năm 2022 tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Nghị Quyết số 221/NQ-HĐND, ngày 01/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 huyện Đăk Tô. 

Căn cứ Nghị quyết số 227/NQ-HĐND, ngày 18/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2022; 

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo và đề xuất Hội đồng nhân 

dân huyện phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 

2022 (đợt 2) huyện Đăk Tô như sau: 

1. Tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022: 

Tổng kế hoạch nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Hội đồng 

nhân dân huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 227/NQ-HĐND, ngày 18/12/2021 là 

23.932 triệu đồng. Đến nay, đã thực hiện phân bổ chi tiết 23.732 triệu đồng để 

triển khai thực hiện 16 dự án, còn lại số kinh phí 200 triệu đồng (thuộc nguồn thu 

tiền sử dụng đất) chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án. 

 2. Đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện: 

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phân bổ 

chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm (đợt 2) là 200 triệu 

đồng thuộc nguồn thu tiền sử dụng đất để triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư cho 

02 dự án:  

+ Trụ sở Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Tô; Hạng mục: Hội 

trường và các hạng mục phụ trợ với kinh phí 100 triệu đồng 
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+ Đầu tư cơ sở hạ tầng khu du lịch thác Đăk Sing với kinh phí 100 triệu 

đồng. 

(có dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá 

XIV, Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Lưu: VT, KTTH, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Nam 
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